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Gillar du berättelser, att leka lekar, eller  
kanske pyssla?  Vill du göra gudstjänst på 
barns vis? Kanske sjunga en sång, prova att 
be med andra och få kyrkkompisar? 

Då är Barnens gudstjänst något för dig!

Alla barn från 4 år och uppåt är välkom-
na (yngre barn med vuxen). Vi inleder till- 
sammans i kyrksalen, sedan går vi för att fira 
Barnens egen gudstjänst som börjar 
med vår signaturmelodi. 

Varje gudstjänst har ett tema. Vi berättar 
Bibelberättelsen, leker, pysslar och sjunger. 
Gudstjänsten avslutas med en bönestund då 
vi skickar runt vår ljuslykta. 

Huvudledare är Anna Weinander och  
Annette Hultåker.



 

25 januari  Barnens gudstjänst
Föräldraträff efter gudstjänsten, för att samtala 
om vårt barn- och ungdomsarbete.Vilka behov 
ser vi? Hur kan föräldrar vara med och stötta 
arbetet på ett bra sätt?

(28 januari kl.19.00 ges ytterligare en möjlighet 
till föräldraträff i anslutning till ”Mitt i vimlet”.)

8 feBruari temagudstjänst  
”Låt Barnen komma till mig”  
En gudstjänst för alla åldrar där barnen står i 
fokus. Ungdomskören medverkar. Efter guds- 
tjänsten serveras lunch. Sångsamling för yngre 
barn och lekar för äldre.  Konfirmandgruppen 
träffas.

15 feBruari Barnens gudstjänst 

8 mars Barnens gudstjänst 
Skolhemmet i Thailand i fokus.   
Vart går egentligen pengarna vi samlar in? 
Till Thailand! Och vad händer med dem där?

15 mars  
Gudstjänst i kyrksalen då Smultronkörer och 
Körsbärskör medverkar. (7-13 år)

22 mars Barnens gudstjänst 

29 mars 
Gudstjänst i kyrksalen då Blåbärskörer med- 
verkar. (5-6 år) 

2 april  skärtorsdag  
18.00. Påskvandring med enkel kvällsmat och 
nattvardsfirande. Påskens berättelse förmedlas 
genom ett enkelt drama. En gudstjänstupp- 
levelse för alla åldrar.

19 april Barnens gudstjänst special
Vi bakar tillsammans! En del av det bakade 
kommer att säljas i samband med Mimer Flea 
Market veckan därpå.

26 april Barnens gudstjänst 

24 maj temagudstjänst för alla 
åldrar ”Andens vind blåser” Barnens guds-
tjänst och Fredax har terminsavslutning och det 
blir fest vid kyrkkaffet!

Dessutom:  9-10 maj inbjuder vi till  
Gemenskapsdygn för alla åldrar på Gålö.
Mer information kommer under våren.
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